
FVUab
FVUab är ett innovationsbolag 

vars syfte är att, ur ett globalt 

perspektiv, hitta framtidens 

teknik och kunskap som bidrar 

till en hållbar 

samhällsutveckling. 

Kontakta oss:

Postadress:

Box 1026 

101 38 Stockholm

Besöksadress:

Kungsbroplan 2 

112 27 Stockholm

08-525 099 40

info@fvuab.se

Mer information finns att hämta på

www.fvuab.se

Hållbarhet – en 

självklarhet och 

livsstil

FVUab är övertygade om att den största nyttan 

vi som företag kan bidra med i strävan mot att 

rädda världen är att arbeta med produkter, 

system och tjänster som leder utvecklingen åt 

rätt håll och med de företag som delar vår syn på 

hållbarhet och mänskliga rättigheter.

För oss innefattar hållbarhet så mycket mer än 

bara miljöfrågor. Det innefattar alla aspekter 

såsom miljö, CSR-relaterade frågor samt teknisk 

och ekonomisk hållbarhet. Vi arbetar med dessa 

frågor på följande sätt: 

• Noggranna kontroller av leverantörer

• Utvärdering av produkter, system och 

tjänsters påverkan

• Vi utvärderar produkternas livscykel 

• Vi kontrollerar produktionsledet

• Vi ställer givetvis samma krav på oss själva 

som på våra samarbetspartner

mailto:info@fvuab.se


Kvalitetssäkring och 

kommersialisering 

Kvalitetssäkring sker genom utvärdering av 

genomförda tester.

FVUab ingår i Sinfrakoncernen och därigenom 

finns möjlighet att kommersialisera de innovativa 

lösningarna via Sinfras ramavtal. 

FVUabs del i 

försörjningssektorn

FVUab är energi- och VA-bolagens gemensamma 

utvecklingsorganisation. FVUab har idag ett stort 

förtroende i stora delar av Europa. Huvudfokus för 

verksamheten är att identifiera, testa och verifiera, 

för branschen, nya lösningar i syfte att förbättra 

prestandan i hela systemet. 

Söker innovationer, testar

och utbildar

FVUab söker efter innovationer globalt och 

samverkar med aktörer på olika nivåer vid 

nyutveckling av produkter, system och tjänster. 

Under ledning av FVUab testas innovativa 

produkter och system i full skala. Vi har tillgång 

till flertalet testplattformar runt om i Sverige för 

tester i samråd med energi-, VA-bolag och 

leverantörer.

FVUab arrangerar utbildningar och seminarier 

där nya produkter och lösningar presenteras till olika 

intressenter. Ambitionen är att så många som 

möjligt får ta del av kunskapen om nya produkter 

och system på marknaden.

Projektval

FVUab söker innovativa lösningar hos leverantörer 

och forskningsinstitut nationellt och internationellt 

som kan testas i full skala hos energi- och VA-bolag. 

Projektidéer kan också komma i form av 

behovsbeskrivningar från branschen i samarbete 

med bland annat följande aktörer:

• Branschorganisationer

• Energi- och VA- bolag

• Internationella nätverk

Urvalet sker i samarbete med FVUabs styrgrupp 

som består av representanter från hela branschen. 

Utvalda leverantörer granskas enligt FVUabs 

hållbarhetskoncept. En förutsättning för att 

produkten/systemet ska övervägas är att den leder 

till ett mer hållbart samhälle, antingen genom helt 

ny teknik, eller genom nya lösningar på gamla 

problem genom nyutvecklad teknik. 


